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Styrelsemöte 11 oktober 2016 

Telefonmöte kl.19.00 
Närvarande: Tomas Tegnér, Emma Nilsson, Camilla Norberg, 

Nina Kjellberg, Emelie Gustafsson, Christina Haggren, Yvonne 

Janzén 

Frånvarande: Malin Jansson, Matilda Kindstrand 

 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Tomas Tegnér hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Godkännande/fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes och fastställdes. 

 

§ 3 Val av justerare 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Camilla Norberg. 

    

§ 4 Inkomna skrivelser och rapporter 

a) Inkommen post 

SKK organisationsutredning: Umeå, Emma anmäler sig, ev. Camilla. 

Kalender 2017 SSUK – man kan maila SSUK så lägger de in i sin kalender om man 

anordnar någon kurs eller liknande. 

Föreningskonferens SSUK – Tomas gå, Emma anmäler. 

 

§ 5 Ekonomi 

Summa tillgångar den 30/9 är 232 396. 

 

§ 6 Kommittéerna 

a) Avelskommittén 
Avelskonferens i Jönköping till helgen. 27 deltagare. 

Det behövs mer folk i kommittén. 

b) Redaktionen 

Kommersiell annons, återkommande rabatt? Beslut tas om 15 % rabatt om man binder 

sig på ett år, 4 nr. 

Jenny Byström har meddelat att hon avgår. 

c) Utbildningskommittén 

Jennifer Andersson avgår. 

Anatomikursen med Moa Persson, 4 st. deltagare. 

Behövs mer folk i kommittén. 

d) PR- & Infokommittén 

Almanackan: Styrelsen beslutar att arbetet med almanackan läggs ner pga. bristande 

intresse. Det har inte skickats in tillräckligt med bilder. Info i tidning och på hemsida. 

e) MH- & BPH-kommittén 

Inget att rapportera. 

f) Utställningskommittén 

Christina Haggren, Amanda Jonsson, Linda & Sofi Karlsson väljs in i kommittén. 

Beslut att den person/er som åker och hämtar utställningsgrejorna hos Marita får 
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milersättning. 

En domare klar till 2018, kontrakt skall skrivas. 

 

§ 7 Eurasierspecialen 2017 

En domare till skall kontaktas, Tomas ringer och frågar en domare. 

20 års jubileum, vad kan vi göra mer? Förslag: nosework, rallylydnad på söndagen. Antingen 

båda, eller en av dom. 

Jubileums t-shirt? Emma kollar med lokalt tryckeri i Umeå. 

 

§ 8 Monter Älvsjömässan/MyDog 

Tomas sammankallande östra. Tomas tar grejorna efter mässan. Nya roll-ups beställda. 

Banderoller beställda till båda montrarna. 

Elsa Alkelin, Helen Tobin väljs in i kommittén. 

Västra: vill köpa in färg till staket samt billig TV, konstgräs eller grön balkongmatta. Christina 

återkommer med pris. Inte fått info om att vi fått monter. 

Får sponsornamn synas i montern? Christina kollar upp. 

 

§ 9 Övriga frågor 

Inget att rapportera. 

 

§ 10 Nästa möte 

Telefonmöte 8/11 kl. 19.00 

 

§ 11 Mötet avslutas 

Ordförande Tomas Tegnér tackade alla för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.20. 

 

 

 

 

 

Tomas Tegnér                                          Emma Nilsson                                   Camilla Norberg 

 

 

 

 

 

 

Ordförande                                              Sekreterare                                               Justerare 


